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-  Projekt - 

   PROTOKÓŁ NR XV/2020                                

Sesji Rady Gminy Kobierzyce 

z dnia 24 stycznia 2020 roku 

 

XV Sesję Rady Gminy otworzyła o godz. 9.00  Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce 

Elżbieta Regulska 

Obecni na Sali obrad: 

Radni wg listy obecności, 

Sołtysi wg listy obecności, 

Wójt Gminy Kobierzyce – Ryszard Pacholik 

Zastępca Wójta Gminy – Piotr Kopeć 

Sekretarz Gminy - Maria Wilk 

Skarbnik Gminy - Maria Prodeus 

Radca Prawny – Monika Pacholska 

 

Ad.1. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Otwieram XV sesję Rady 

Gminy Kobierzyce. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że Rada Gminy posiada 

qworum,  jest władna obradować i podejmować prawomocne uchwały.  Odczytała klauzulę 

RODO. 

 

Ad.2. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska:  Proszę Państwa,  zgodnie z 

paragrafem 31 Statutu Gminy stawiam pytanie o ewentualny wniosek do porządku obrad . 

Brak. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Kto z państwa jest za 

przyjęciem zaproponowanego porządku obrad proszę o naciśnięcie przycisku. 

Stwierdzam, że porządek obrad przyjęto 12 głosami /12 obecnych - przedstawia się 

następująco; 

 

Porządek obrad 

1. Otwarcie XV Sesji Rady Gminy. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy. 
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4. Informacje Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

5. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/278/2019 Rady Gminy Kobierzyce 

z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku 

za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Kobierzyce. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie 

Kobierzyce w roku szkolnym 2019/2020. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/496/17 z dnia 26.05.2017 r. w 

sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Kobierzyce. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego 

współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Wrocław przy realizacji zadania 

polegającego na zmianie wielkości, obszaru i granic aglomeracji Wrocław. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy skrzyżowaniu ul. Błękitnej i Dwa 

Światy w środkowo-wschodniej części wsi Bielany Wrocławskie. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Niebieskiej i 

Atramentowej w północnej części obrębu Bielany Wrocławskie.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Domasław.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Tyniec Mały. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XLVII/537/05 

z dnia 7 lipca 2005r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Tyniec Mały. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przepisów porządkowych regulujących przewóz osób i 

bagażu taksówkami oraz dodatkowych oznaczeń identyfikujących taksówkę osobową na 

terenie Gminy Kobierzyce. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stref cen (stawek taryfowych) oraz ustalenia cen 

maksymalnych obowiązujących przy przewozie osób taksówkami na terenie Gminy 

Kobierzyce. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność organu Gminy. 

18. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kobierzyce w 

roku 2019. 
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19. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w 

roku 2019. 

20. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji Rolnictwa, Zagospodarowania 

Przestrzennego i Ochrony Środowiska w roku 2019. 

21. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji Użyteczności Publicznej w roku 2019. 

22. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  w roku 2019. 

23. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Rady Gminy Kobierzyce w roku 2019. 

24. Interpelacje radnych. 

25. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach i poza sesją. 

26. Zapytania radnych i sołtysów. 

27. Wnioski i sprawy różne. 

28. Komunikaty Przewodniczącej. 

29. Zakończenie obrad.                                                                 

Na salę obrad przyszła radna Apolonia Kasprzyk-Czepielinda. 

 

 

Ad.3. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Kto z państwa radnych jest za 

przyjęciem protokołu z XIV  Sesji Rady Gminy? 

Za – 13 osób/ 13 obecnych 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Stwierdzam, że protokół 

został przyjęty. 

 

Ad.4. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska poinformowała o pismach, 

które wpłynęły do Biura Rady w okresie międzysesyjnym / załącznik nr 1/. 

 

Ad.5.  

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik przedstawił sprawozdanie / załącznik nr 2/. 

 

Ad.6. 

Sekretarz Gminy Maria Wilk omówiła projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska - proszę Przewodniczącego 

Komisji Użyteczności Publicznej   o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Czesław Stadnik: Komisja na swym posiedzeniu pozytywnie 

zaopiniowała projekt tej uchwały. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska - proszę Przewodniczącego 

Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  o przedstawienie opinii w sprawie projektu 

uchwały. 

Przewodniczący Komisji Jarosław Zawisza: Komisja na swym posiedzeniu pozytywnie 

zaopiniowała projekt tej uchwały. 

Na salę obrad przyszedł radny Adrian Łukowicz. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Otwieram dyskusję. Kto z 

państwa radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?   

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska:  Nie ma pytań, uwag - 

zamykam dyskusję w sprawie projektu uchwały. Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu - proszę o 

naciśnięcie przycisku. 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 14 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

14 głosami „za” podjęła uchwałę 

XV/294/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XIV/278/2019 Rady Gminy Kobierzyce z 

dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 

2020 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobierzyce. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Stwierdzam, że uchwała 

została podjęta. 

 

Ad.7. 

Sekretarz Gminy Maria Wilk omówiła projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska - proszę Przewodniczącego 

Komisji Użyteczności Publicznej   o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Czesław Stadnik: Komisja na swym posiedzeniu pozytywnie 

zaopiniowała projekt tej uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska - proszę Przewodniczącego 

Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  o przedstawienie opinii w sprawie projektu 

uchwały. 

Przewodniczący Komisji Jarosław Zawisza: Komisja na swym posiedzeniu pozytywnie 

zaopiniowała projekt tej uchwały. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Otwieram dyskusję. Kto z 

państwa radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?   

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska:  Nie ma pytań, uwag - 

zamykam dyskusję w sprawie projektu uchwały. Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu - proszę o 

naciśnięcie przycisku. 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 14 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

14 głosami „za” podjęła uchwałę 

XV/295/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Kobierzyce 

w roku szkolnym 2019/2020. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Stwierdzam, że uchwała 

została podjęta. 

 

Ad.8. 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć omówiła projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska - proszę Przewodniczącego 

Komisji Użyteczności Publicznej   o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Czesław Stadnik: Komisja na swym posiedzeniu pozytywnie 

zaopiniowała projekt tej uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska - proszę Przewodniczącego 

Komisji Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska o 

przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Wiesław Muraczewski: Komisja na swym posiedzeniu pozytywnie 

zaopiniowała projekt tej uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Otwieram dyskusję. Kto z 

państwa radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?   

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska:  Nie ma pytań, uwag - 

zamykam dyskusję w sprawie projektu uchwały. Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu - proszę o 

naciśnięcie przycisku. 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 14 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

14 głosami „za” podjęła uchwałę 
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XV/296/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/496/17 z dnia 26.05.2017 r. w sprawie 

przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Kobierzyce. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Stwierdzam, że uchwała 

została podjęta. 

 

Ad.9. 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć omówiła projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska - proszę Przewodniczącego 

Komisji Użyteczności Publicznej   o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Czesław Stadnik: Komisja na swym posiedzeniu pozytywnie 

zaopiniowała projekt tej uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska - proszę Przewodniczącego 

Komisji Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska o 

przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Wiesław Muraczewski: Komisja na swym posiedzeniu pozytywnie 

zaopiniowała projekt tej uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Otwieram dyskusję. Kto z 

państwa radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?   

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska:  Nie ma pytań, uwag - 

zamykam dyskusję w sprawie projektu uchwały. Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu - proszę o 

naciśnięcie przycisku. 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 14 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

14 głosami „za” podjęła uchwałę 

XV/297/2020 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego 

współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Wrocław przy realizacji zadania 

polegającego na zmianie wielkości, obszaru i granic aglomeracji Wrocław. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Stwierdzam, że uchwała 

została podjęta. 

 

Ad.10. 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć omówił projekt uchwały. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska - proszę Przewodniczącego 

Komisji Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska o 

przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Wiesław Muraczewski: Komisja na swym posiedzeniu pozytywnie 

zaopiniowała projekt tej uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Otwieram dyskusję. Kto z 

państwa radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?   

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska:  Nie ma pytań, uwag - 

zamykam dyskusję w sprawie projektu uchwały. Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu - proszę o 

naciśnięcie przycisku. 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 14 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

14 głosami „za” podjęła uchwałę 

XV/298/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy skrzyżowaniu ul. Błękitnej i 

Dwa Światy w środkowo-wschodniej części wsi Bielany Wrocławskie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Stwierdzam, że uchwała 

została podjęta. 

 

Ad.11. 

Specjalista ds. architektury i budownictwa Grzegorz Maszka omówił projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska - proszę Przewodniczącego 

Komisji Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska o 

przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Wiesław Muraczewski: Komisja na swym posiedzeniu pozytywnie 

zaopiniowała projekt tej uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Otwieram dyskusję. Kto z 

państwa radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?   

Radny Wiesław Muraczewski: Przyjęcie tej uchwały spowoduje zmniejszenie tej strefy ale 

co za tym idzie – również rozszerzy prowadzenie  działalności na obszarze całej  tej działki co 

spowoduje możliwość rozszerzenia obecnie istniejącej działalności składowania i segregacji 

odpadów komunalnych, która to działalność jest obecnie prowadzona. Ta działalność będzie 

rozszerzona praktycznie do granic – brzegów rzeki. Rozszerzenie jeszcze innych funkcji 



 

8 

spowoduje, że zaistnieje zagrożenie pożarowe na tej działce. Dwa lata temu na tym składowisku 

paliły się odpady komunalne. Trzeba przedsięwziąć wszystkie środki żeby zapobiec takiej 

sytuacji na przyszłość. 

Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik: Ja rozumiem obawy, ale to jest tylko 

przystąpienie. Działalność jest tam i będzie więc na etapie planu będziemy nad tym dyskutować 

/…/ 

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska:  Nie ma pytań, uwag - 

zamykam dyskusję w sprawie projektu uchwały. Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu - proszę o 

naciśnięcie przycisku. 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 14 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

11 głosami „za” przy 3 osobach wstrzymujących się od głosu podjęła uchwałę 

XV/299/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Niebieskiej i 

Atramentowej w północnej części obrębu Bielany Wrocławskie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Stwierdzam, że uchwała 

została podjęta. 

 

Ad.12. 

Specjalista ds. architektury i budownictwa Grzegorz Maszka omówił projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska - proszę Przewodniczącego 

Komisji Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska o 

przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Wiesław Muraczewski: Komisja na swym posiedzeniu pozytywnie 

zaopiniowała projekt tej uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Otwieram dyskusję. Kto z 

państwa radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?   

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska:  Nie ma pytań, uwag - 

zamykam dyskusję w sprawie projektu uchwały. Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu - proszę o 

naciśnięcie przycisku. 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 14 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 
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14 głosami „za” podjęła uchwałę 

XV/300/2020 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Domasław. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Stwierdzam, że uchwała 

została podjęta. 

 

 

Ad.13. 

Specjalista ds. architektury i budownictwa Grzegorz Maszka omówił projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska - proszę Przewodniczącego 

Komisji Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska o 

przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Wiesław Muraczewski: Komisja na swym posiedzeniu pozytywnie 

zaopiniowała projekt tej uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Otwieram dyskusję. Kto z 

państwa radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?   

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska:  Nie ma pytań, uwag - 

zamykam dyskusję w sprawie projektu uchwały. Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu - proszę o 

naciśnięcie przycisku. 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 14 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

14 głosami „za” podjęła uchwałę 

XV/301/2020 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Tyniec Mały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Stwierdzam, że uchwała 

została podjęta. 

 

Ad.14. 

Specjalista ds. architektury i budownictwa Grzegorz Maszka omówił projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska - proszę Przewodniczącego 

Komisji Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska o 

przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Wiesław Muraczewski: Komisja na swym posiedzeniu pozytywnie 

zaopiniowała projekt tej uchwały. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Otwieram dyskusję. Kto z 

państwa radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?   

Radna Apolonia Kasprzyk-Czepielinda: Uchylamy ze względów proceduralnych  i dalej 

będzie nazwa w przyszłości „Jasna Polana”? 

Specjalista ds. architektury i budownictwa Grzegorz Maszka: Na tej sesji uchylamy a na 

kolejnej będzie uchwała o przystąpieniu dla nadania nazwy już w tej nowej lokalizacji. 

Radna Apolonia Kasprzyk-Czepielinda: Czy właściciel będzie utrzymywał nazwę Jasna 

Polana? 

Specjalista ds. architektury i budownictwa Grzegorz Maszka: Tak oczywiście. 

Radny Andrzej Krzesłowski; Czy właściciele gruntów wiedzą o tej zmianie? 

Radna Apolonia Kasprzyk-Czepielinda: To może pan sołtys ma jakąś informację  na ten 

temat? Jeżeli nie ma zgody mieszkańców to proponuję wycofać ten projekt. 

Radny Jarosław Zawisza: Prosimy pana Grzegorza o uściślenie wypowiedzi bo ja z 

wypowiedzi pana Grzegorza wyraźnie zrozumiałem, że przy obecnej ulicy nie ma żadnych 

posiadłości, nieruchomości. Tak to zrozumiałem a w tej chwili już nie jestem pewien.  

Sołtys wsi Tyniec Mały Janusz Gargała: To był wniosek pana doktora i ta ulica prywatna 

miała się nazywać Jasna Polana a stało się tak, że gminną drogę nazwano Jasną Polaną, na 

której nie ma żadnej zabudowy. Sami właściciele czyli zarówno pan doktor jak i właściciele 

nieruchomości wykupionej od pana doktora, zawnioskowali o tą zmianę /…/ 

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska:  Nie ma pytań, uwag - 

zamykam dyskusję w sprawie projektu uchwały. Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu - proszę o 

naciśnięcie przycisku. 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 14 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

13 głosami „za” przy 1 osobie wstrzymującej się od głosu podjęła uchwałę 

XV/302/2020 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XLVII/537/05 z 

dnia 7 lipca 2005r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Tyniec Mały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Stwierdzam, że uchwała 

została podjęta. 

 

Ad.15. 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć omówił projekt uchwały. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska - proszę Przewodniczącego 

Komisji Użyteczności Publicznej   o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Czesław Stadnik: Komisja na swym posiedzeniu pozytywnie 

zaopiniowała projekt tej uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Otwieram dyskusję. Kto z 

państwa radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?   

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska:  Nie ma pytań, uwag - 

zamykam dyskusję w sprawie projektu uchwały. Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu - proszę o 

naciśnięcie przycisku. 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 14 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

14 głosami „za” podjęła uchwałę 

XV/303/2020 w sprawie przepisów porządkowych regulujących przewóz osób i bagażu 

taksówkami oraz dodatkowych oznaczeń identyfikujących taksówkę osobową na terenie 

Gminy Kobierzyce. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Stwierdzam, że uchwała 

została podjęta. 

 

Ad.16. 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć omówił projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska - proszę Przewodniczącego 

Komisji Użyteczności Publicznej   o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Czesław Stadnik: Komisja na swym posiedzeniu pozytywnie 

zaopiniowała projekt tej uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Otwieram dyskusję. Kto z 

państwa radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?   

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska:  Nie ma pytań, uwag - 

zamykam dyskusję w sprawie projektu uchwały. Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu - proszę o 

naciśnięcie przycisku. 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 14 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

14 głosami „za” podjęła uchwałę 
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XV/304/2020 w sprawie określenia stref cen (stawek taryfowych) oraz ustalenia cen 

maksymalnych obowiązujących przy przewozie osób taksówkami na terenie Gminy 

Kobierzyce. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Stwierdzam, że uchwała 

została podjęta. 

 

Ad.17. 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Wiesław Szwed omówił projekt 

uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Otwieram dyskusję. Kto z 

państwa radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały?   

GŁOSOWANIE: 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska:  Nie ma pytań, uwag - 

zamykam dyskusję w sprawie projektu uchwały. Przechodzimy do podjęcia uchwały. 

Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu - proszę o 

naciśnięcie przycisku. 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 14 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

13 głosami „za” przy 1 osobie nie biorącej udziału w głosowaniu /radna Apolonia Kasprzyk-

Czepielinda/  podjęła uchwałę 

XV/305/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność organu Gminy. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Stwierdzam, że uchwała 

została podjęta. 

 

Ad.18. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Trojanowska-Zochniak przedstawiła opinię o 

sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej za 2019 rok.  

Za pozytywnym zaopiniowaniem sprawozdania – 13 osób, 1 osoba nie brała udziału w 

głosowaniu /radna Apolonia Kasprzyk-Czepielinda/ .  

 

Ad.19. 

Przewodniczący Komisji Jarosław Zawisza przedstawił opinię o sprawozdaniu Komisji 

Budżetowej za 2019 rok. 
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Za pozytywnym zaopiniowaniem sprawozdania – 13 osób, 1 osoba nie brała udziału w 

głosowaniu /radna Apolonia Kasprzyk-Czepielinda/ .  

 

Ad.20. 

Przewodniczący Komisji Wiesław Muraczewski przedstawił opinię o sprawozdaniu Komisji 

Rolnictwa za 2019 rok. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem sprawozdania – 13 osób, 1 osoba nie brała udziału w 

głosowaniu /radna Apolonia Kasprzyk-Czepielinda/ .  

 

Ad.21. 

Przewodniczący Komisji Czesław Stadnik przedstawił opinię o sprawozdaniu Komisji 

Użyteczności Publicznej  za 2019 rok. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem sprawozdania – 14 osób. 

 

Ad.22. 

Przewodniczący Komisji Wiesław Szwed przedstawił opinię o sprawozdaniu Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji za 2019 rok. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem sprawozdania – 13 osób, 1 osoba nie brała udziału w 

głosowaniu /radna Apolonia Kasprzyk-Czepielinda/ .  

 

Ad.23. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Czy są pytania, uwagi do 

sprawozdania? 

Brak. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem sprawozdania – 13 osób, 1 osoba nie brała udziału w 

głosowaniu /radny Jarosław Zawisza/. 

 

Ad.24. 

Brak interpelacji. 

 

Ad.25. 

Brak. 
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Ad.26. 

Poruszono następujące tematy: 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska – prośba mieszkańców 

Szczepankowic o zarurowanie rowu – ulica Szkolna. 

Radny Adam Raś – odcinek 50 m – stromy rów, potrzeba zarurowania ze względów 

bezpieczeństwa. 

Radny Jarosław Zawisza:  

– Sprawa fetoru w Bielanach Wrocławskich. 

– Rozbudowa linii kolejowej.  

Zastępca Wójta Piotr Kopeć – w wielu miejscach, gdzie będą przejeżdżały pociągi nie 

zaprojektowano naszym zdaniem odpowiednio bezpiecznych urządzeń na przejazdach 

kolejowych. Przede wszystkim myślimy o przejeździe między Bielanami a Ślęzą. Tam 

zaprojektowano – z uwagi na „niewystarczająco duży ruch” – co jest akurat dla nas absurdalne 

bo tam jest bardzo duży ruch, ale z przepisów nie wynika potrzeba zamontowania zapór, które 

by się tam zamykały tylko sygnalizację świetlną. Chcemy, żeby się tam znalazły zapory /…/. 

Radna Anna Trojanowska –Zochniak  – Sprawa fetoru w Bielanach Wrocławskich. 

Radna Apolonia Kasprzyk-Czepielinda – temat czyste powietrze, propozycja sprawdzenia 

za pomocą dronów czym ludzie palą w piecach. 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć  - omówił problem dostępności gazu w gminie Kobierzyce. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska 

 – sprawa Komisariatu Policji w Kobierzycach. 

- problem z przyjmowaniem przez PSZOK mebli wywożonych przez mieszkańców. 

Sołtys wsi Tyniec Mały Janusz Gargała – zapachy z Cargilla. 

 

Ad.27. 

Radna Apolonia Kasprzyk - Czepielinda : 

- Temat psich odchodów – pomysł, aby w ramach edukacji wręczać mieszkańcom 

“psi pakiet”  

- W Kobierzycach na “dworcu autobusowym” potrzeba postawienia toi-toi 

- Temat do przemyślenia – nie pobieramy opłat za pochówki na cmentarzach komunalnych. 

Gros pogrzebów na naszych cmentarzach to mieszkańcy Wrocławia – bo u nas jest szybko, 

tanio, dobrze. Należy to przemyśleć. 

- Zasady funkcjonowania przychodni w Jordanowie Śląskim. 
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Radny Krzysztof Kmiecik – temat porzuconych aut na terenie gminy Kobierzyce. 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć –  informacje na temat przewidywalnych wariantów przebiegu 

nowej autostrady A4. 

Radny Wiesław Muraczewski – o poprawie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na 

drodze powiatowej w miejscowości Ślęza 

Radna Apolonia Kasprzyk – Czepielinda - podziękowania dla ekipy porządkowej, dla panów 

wójtów i dla pracowników zajmujących się drogami. 

Radny Radosław Jankiewicz – temat oświetlenia na ulicy Radosnej w Wysokiej 

Radny Wiesław Szwed –  temat skrzyżowania Pełczyce, Kuklice , Kobierzyce. 

 

Ad.28. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Panie Wójcie w ramach 

podziękowania, niedawno się odbył konkurs kulinarny, który organizowało Starostwo 

Powiatowe i pan Starosta prosił mnie o przekazanie podziękowań za pomoc przy organizacji 

tego wydarzenia. 

Komunikatów brak. 

 

Ad.29. 

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce Elżbieta Regulska: Zamykam  posiedzenie XV 

Sesji Rady Gminy. 

Sesja zakończyła się o godz.11.30 

Liczba załączników: 2.  

 

 

Protokołowała:                                                          Przewodnicząca  Rady Gminy Kobierzyce 

Magdalena Marszałek-Wojciechowska                                                       Elżbieta Regulska 

 

 


